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Zalaszentivánon

Érdeklõdni: Hegyi József • 30/478-6485

Zalaszentivánon

25-30 kg-os

négyesmentes állományból,

június végi elvitellel elõjegyezhetõk.

minõségi húsmalacok

Ár: 700 Ft/ kg

A II. világháborús emlék-
mû koszorúzásával vette kez-
detét a
programja Pünkösd vasárnap-
jának délutánján. A 73 fõs falu
hagyományos rendezvényén ün-

XIV. csödei falunap

Fergeteges hangulat a csödei falunapon

nepi beszédet mondott
országgyûlési képvise-

lõ, aki kihangsúlyozta: minden
településnek fontos, hogy
azokra az emberekre, akik va-
laha ott éltek, ott dolgoztak és

Vigh
László

fõként ha életüket adták azért
a községért, emlékezni kell.
Nincs ez másként Csödén sem
minden esztendõben a falu-
nap kapcsán – mondta beszé-
dében Vigh László, – aki azt is
hozzátette: ez nem egy szok-
ványos program a falunapok
esetében, de egy szép kezde-
ményezés, amely követésre
érdemes.

, a tele-
pülés polgármestere beszédé-
ben elmondta, hogy a II. világ-
háborús emlékmû koszorúzá-
sát nem csak a helyiek tartják
döntõ fontosságúnak, de a

Reszneki Gyuláné

Csödérõl elszármazottak is
rendszeresen elhelyezik ilyen
alkalmakkor a kegyelet virágait
az emlékmûnél.

A falunap hagyományos
megrendezését annak ellenére
fontosnak tartják a helyben
élõk, hogy az önkormányzat
szûkös anyagi helyzete sokszor
arra kényszeríti õket, misze-
rint sok mindent maguk ere-
jébõl kell megoldaniuk.

Kell, hogy a falvakban élõk
legalább egyetlen napon ne a
megélhetési gondjaikkal, a
mindennapi munkával és az

A II. világháborús emlékmû koszorúzása Csödén: Vigh László
országgyûlési képviselõ és Reszneki Gyuláné polgármester.

Hatodik alkalommal került
megrendezésre a

elnevezésû
vásár és kulturális bemutató a

Egyesület által.
Május 17-én, pénteken dél-

elõtt a
elsõ és második osztályos

tanulói élvezhették
Szemvidítófû címû ver-

seskönyvének bemutatóját.

Zalalövõi
Magyar Pünkösd

Kerecsen Hagyományõrzõ és
Kulturális

Zalalövõi Általános Is-
kola

Nacsa Já-
nos

Pünkösdi forgatag Zalalövõn
Délután az õriszentpéteri

né-
pi textíliák munkáiból nyílt
kiállítás az iskola aulájában.

polgármester
köszöntõje után

citerán emelte a program
színvonalát.

Május 18-án, szombaton
már délelõtt elfoglalták a lel-
kes fõzõk a Táncsics utcai park

Orbán Lajosné Szidi néni

Vertetics László
Cservék Lász-

ló
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Fergeteges hangulat a csödei falunapon
esetleges egyéb problémákkal
foglalkozzanak, hanem szép
ruhát öltsenek és örömteli
pillanatokat tölthessenek el
együtt, szórakozás és jóízû be-
szélgetések közepette – mond-
ta lapunknak Vigh László or-
szággyûlési képviselõ. Vélemé-
nye szerint Csödén ezt még
megtoldották egy olyan szép
gesztussal, melynek keretében
a faluból elszármazottak meg-
hívására külön hangsúlyt fek-
tettek.

A falunap kulturális prog-
ramjait megelõzõen a helyiek
által készített ízletes pörkölttel
és halászlével kínálták meg az
összes érkezõ vendéget – tájé-
koztatott Reszneki Gyuláné
polgármester.

Csöde esetében egy elöre-
gedõ településrõl beszélünk.
Az idõsek napja és a nõnap az

a két rendezvény, amit még
meg tudnak rendezni hagyo-
mányosan, ezért a falunap
megtartásának óriási jelentõ-
sége van a helyben élõk szá-
mára, sõt egyfajta összetartó
erõt képvisel a csödeiek ré-
szére – folytatta a polgármes-
ter. A faluban lévõ összetartást
pedig mi sem mutatja jobban,
mint az, hogy a mintegy 9 mil-
lió forintos, szerénynek mond-
ható költségvetést azzal egészí-
tik ki, hogy a helyiek rengeteg
társadalmi munkát vállalnak a
falu tisztaságának, szépítésé-
nek, rendben tartásának ér-
dekében.

A település XIV. falunap-
jára nem csak a csödeiek és az
onnan elszármazottak látogat-
tak el, hanem a környezõ te-
lepülésekrõl is több tucat-
nyian voltak kíváncsiak a prog-
ramokra.

A falu központjában lévõ
közösségi tér épületében meg-
rendezett hagyományos falu-
napon hatalmas sikert arattak
a fellépõk, akik között ott volt
a
tánccsoport, a

zenés-táncos
fellépése, a

gyermekelõadása,

zalaháshágyi Dance-Mix
salomvári lá-

nyok-asszonyok
salomvári nép-

tánccsoport

a mûsora,
sõt a jelenlévõk zumbázhattak
is . Az
idei sztárvendég
táncdalénekes volt, akinek nagy
érdeklõdésre számot tartó mû-
sorát jó hangulatú bál kísérte
egészen hajnalig
zenéjének köszönhetõen.

csödei Pörgõs Ötös

Horváth Angelikával
Kovács Kati

Pungor Attila

Odonics Zsuppán Beáta

Pünkösdi forgatag Zalalövõn

egy részét. Piknik jelleggel
meghívták barátaikat, rokonai-
kat, valamint a vásárba láto-
gatókat.

A kulturális program elõtt
, a Zalaegerszegi

Tankerület vezetõje köszön-
tötte a résztvevõket. A fellépõk
közt szerepelt a botfai

, a
, a

Pácsonyi Imre

Válic-
ka citerazenekar Viszáki
Asszonykórus Csesztregi Pá-

vakör Herczeg Zsó-
fia Csoóri Sándor

Bicsák Istvánné (Bi-
ta Szidónia)

Turán Szo-
morú Péntek

, valamint
és népzenész.
A vásári hangulatot kézmû-

vesek biztosították. Köztük a
zalalövõi

is bemutatta több
mint 10 éven át készített, négy-
féle motívummal hímzett ké-
zimunkáit.

A napot a és a
zenekar koncert-

je zárta az iskola aulájában.

A vásári hangulatot kézmûvesek biztosították.

A helyi civil szervezetek is-
mét majálisra szólították

lakosságát. Néhány év
szünet után tavaly sikeresen
megrendezett eseményen fel-
buzdulva a helyi egyesületek
látták vendégül a
partján a kilátogatókat.

Április 30-án este májusfa
állítással kezdõdött a program.
Másnap reggel megélénkült a
tópart, hiszen az ízorgiára sok
csoport nevezett a legkü-
lönfélébb finomságokkal, me-
lyet a kilátogatók is megkós-
tolhattak.

Délelõtt kezdetét vette a
Majális Kupa strandfoci torna,
délután kettõ órától pedig kéz-
mûves foglalkozások, vízi spor-

Zala-
lövõ

Borostyán-tó

Majális a Borostyán-tónál

tolási lehetõség: vízi bicikli,
csónak, íjászat, légpuska lövé-
szet, aszfaltrajzverseny, zumba
és modellezõ bemutató várta
az érdeklõdõket. Este tábortûz
zárta a programot.

Az egyesületek vezetõi ne-
vében ezúttal is köszönöm
mindazoknak a segítségét –
legfõképp az egyesületek aktív
tagjainak –, akik bármilyen for-
mában hozzájárultak a ren-
dezvény sikeréhez. Bízunk ab-
ban, hogy a jelenlévõk jól
érezték magukat, és jövõre
még többen látogatnak a civil
majálisra.

Zalalövõ és Csöde Polgárõr
Egyesület elnöke

Németh Csaba

A borbarátok standján italt is lehetett kóstolni.

A Zalaháshágyi Dance-Mix fellépése.



2013. május 3Zalalövõ és Környéke

A Cseke Kft. 1992-ben kezdte meg mûkö-
dését, építõipari területen. A társaság mûanyag
nyílászáró, valamint hõszigetelt üveggyártó
részlegének rohamos fejlõdésének köszönhe-
tõen önállósodott és 2004-ben megalakult a
Cseke-Ablakgyár Kft.

A Cseke-Ablakgyár Kft. 2009.12.21. napján
támogatási kérelmet nyújtott be a Mezõgazda-
sági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt „EMVA
Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és
fejlesztésére nyújtandó támogatások” pályázat
elnyerésére vonatkozóan, melyhez kapcsolódóan
2011 májusában pozitív támogatási döntés szü-
letett. A pályázat bruttó 37.059.203 Ft összkölt-
séggel valósult meg, 60%-os támogatási inten-
zitással, a beruházás 2013. áprilisában lezárult.

A fejlesztés során a Cseke-Ablakgyár Kft.
Zalaszentgyörgy, Ady E. u. 46. szám alatt talál-

ható telephelyén a gyártócsarnok, az üvegezõ
mûhely felújítási munkái, napelemes rendszer
kiépítése, valamint teljes akadálymentesítés
valósult meg. Továbbá bevezetésre került az
ISO 14001 környezetirányítási rendszer. A fej-
lesztés keretében új gyártógépek kerültek be-
szerzésre, az új típusú termékek elõállításához.

Az új gépek beszerzése hozzájárult a cég
versenyképességének növeléséhez, az új ter-
mék bevezetésével az egyedi ügyfelek minõségi
kiszolgálása valósul meg. A termékek minõségét
és a kapacitás növelését a Cseke-Ablakgyár Kft.
a gyártósor folyamatos fejlesztésével fokozza. A
piaci igényeknek való megfelelés alapvetõ fon-
tosságú, ezért a géppark évrõl-évre bõvül, a
telephely folyamatosan korszerûsödik, mely be-
ruházások esetében nagy hangsúlyt kapnak az
európai uniós és hazai pályázati források.

Technológiai fejlesztés a Cseke-Ablakgyár Kft.-nél

A nemrég megválasztott új
pápa, puritanizmusa
és szociális érzékenysége mel-
lett fontos célkitûzésének te-
kinti, hogy az egyház nyisson a
modern világ, a ma társadalma
felé. Jövõnk szempontjából
meghatározó feladat fiataljaink
keresztény hitének elmélyíté-
se, megerõsítése.

Ennek a nemes vállalásnak
– reményeink szerint – egy ap-
ró fogaskereke az

I. Ferenc

Örömzene

IV. Örömzene Fesztivál Zalaszentgyörgyön
Alapítvány Zala Megyei
Pedagógiai Intézet

Örömzene Fesztivál
Egyházi Énekes Találkozó

és a
által meg-

hirdetett .
Az
hagyományos célja, hogy be-
mutatkozási lehetõséget kapja-
nak a megye egyházi éneklés-
sel foglalkozó gyermek és if-
júsági csoportjai. A fesztiválra

általános és középiskolás éne-
kesek (3 korosztály) jelentke-
zését várjuk 2 kategóriában.

Az idei évben a házigazda
(karnagy:

) mellett a za-
laegerszegi

(karnagy: ) és
a nagykanizsai piarista gimná-
zium

(karnagy:
) jelentkezett a megméret-

tetésre. Zalaszentgyörgy ódon
hangulatú templomában több
mint félszáz résztvevõt köszön-
tött 2013. május 23-án délelõtt

plébános, a ren-
dezvény fõvédnöke.

A szereplés izgalmait a
gyermekek a zalaszentgyörgyi
kultúrházban pihenhették ki,
ahol a szülõk által készített
szerény agapé is várta az éne-

Örömzene Kórus
Standi Gyuláné

Pálóczi Horváth
Ádám Zeneiskola Leánykara

Ladvenyica Éva

Citerácska énekegyütte-
se Szentgyörgyi Ildi-
kó

Farkas László

keseket. Közben a zsûri
a Zrínyi

Gimnázium nyugalmazott ének-
tanára, volt megyei szaktanács-
adó és
jelenlegi megyei ének-zene
szaktanácsadó meghozta dön-
tését. A találkozó igen ma-
gas színvonalát mi sem bizo-
nyítja jobban, mint hogy 2
arany és 1 kiemelt arany (ze-
neiskolai leánykar) minõsítést
adtak át!

A tartalmas és szép délelõt-
töt zsõ zalaszent-
györgyi polgármester értékelõ
szavai zárták, aki egy-egy szál
rózsával is megköszönte a kar-
vezetõk és a zsûri munkáját.
Köszönet illeti ,
aki a felhívást és az igényes
plakátokat megszerkesztette, a
kórusok bemutatkozását do-
kumentálta.

Far-
kasné Perlaki Edit,

Csordásné Fülöp Edit,

Kovács De

Gyulai Lászlót

A fesztivál résztvevõi.

2013. május 11-én került
sor a

országos népdaléneklési
minõsítõ verseny döntõjére

. A
patinás épületét egy

napra Magyarország 19 megyé-
jének legjobb általános és kö-
zépiskolás korú énekesei ve-
szik birtokukba, a külföldi lá-
togatók csodálatát kiváltva.

Ebbe a világba cseppent az
9 ifjú nép-

dalénekese, a
csoport. A fiatalok a

gyenesdiási megyei döntõn
szereztek jogot az országos
bemutatkozásra. Nagy izga-
lommal készülõdtek népdal-
csokruk eléneklésére az elsõ
emeleti díszteremben, ahol

és
(Sebestyén Már-

ta énekes édesanyja) alkotta
szakmai zsûri értékelte a pro-
dukciókat. A közös ének vá-
rakozáson felül sikerült! A zsû-
ri tollát letéve, teljes átéléssel,
mosolyogva biztatta az éneklõ
lányokat. A szereplés izgalmait
a csapat önfeledt táncolással
oldotta fel, a Tébláb Mûvészeti
Iskola által tartott táncházban.
Jó volt látni a kipirult, fel-
szabadult arcokat! Az öröm
még tovább fokozódott az
eredményhirdetésen, ahol a

„Tiszán innen-Dunán
túl”

Budapesten Néprajzi Mú-
zeum

Öveges József ÁMK
„Katicák” nép-

daléneklõ

Németh István Sebestyénné
Farkas Ilona

Országos népdalos siker!

legmagasabb elismerésben:

részesült a Katicák csa-
pata (képünkön).

Méltán lehetünk büszkék a
zalaszentgyörgyi tagokra:

és
dalosokra!

or-
szágos kiemelt arany minõsí-
tésben

Ko-
vács Adél, Farkas Vivien
Császár Krisztina

- s -
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Mostanra összegyûjtötték
azokat a dokumentumokat és
az elõírt papíralapú feltétele-
ket, amik biztosítják azt, hogy
be tudják adni a Leader-pá-
lyázatot, amely 12 boronapin-
ce állagmegóvását célozza –
mondta
polgármestere.

A pincék rendbehozatala
az elõzetes számítások szerint
mintegy 5,5 - 6 millió forintba
kerül. Ez nem csak az építé-
si munkálatokra fordítandó
összeg, hanem magában foglal-

Fekete László, Kávás

Megmentik a boronapincéket Káváson

ja például a mûszaki állapotfel-
mérés költségeit is – tájékoz-
tatott a polgármester. A boro-
napincék állagmegóvásának el-
sõ lépcsõje a listára felkerült
épületek tetõszerkezetének meg-
erõsítése. Ez nem teljes tetõ-
cserét jelent, sokkal inkább a
statikai állapot megszilárdítá-
sát. Legfontosabb cél az, hogy
a pincék állapota tovább ne
romoljon.

Fekete László kihangsúlyoz-
ta: az szeretnék elérni, hogy az
emberek tudatában ne éljen az

a tévképzet, miszerint a boro-
napincék a szegénység jelké-
pei. Sokkal inkább a történe-
lem részei ezek az épületek. A
helyi, kávási embereknek ezek
jelentik a múlt egy fontos ré-
szét és egyben a jövõjük egy
szeletét is - tette hozzá.

Kávástól 37 km-re
(Ausztria) például

124 helyi védettség alatt álló
boronapince található. Azok az
épületek azonban sokkal jobb
állapotban vannak, köszönhe-
tõen annak, hogy óriási hang-
súlyt fektettek a szomszédos
országban a folyamatos állag-
megóvásra, így azok állapota
nem romlott évrõl-évre.

A két település között az a
hasonlóság, hogy az utóbbi két
évtizedben a fiatalokat már
nem érdekelte a szõlõ és a
földeken végzendõ mezõgaz-
dasági munka. Fekete László
szerint csupán az utolsó 2 év-
ben érezhetõ elmozdulás e
tekintetben, ugyanis több ifjú
föld- és boronapince tulajdo-
nosról tudnak a környéken és
a határ túlsó oldalán is.

A kávási boronapincéket
még az elõzõ polgármester,

helyeztette
helyi védettség alá. Ez volt az

Heiligen-
brunban

Horváth Istvánné

elsõ lépés, amivel megakadá-
lyozták, hogy az épületek álla-
ga ne romoljon tovább. A je-
lenlegi polgármester szerint az
õ feladata, hogy ezt a megkez-
dett munkát tovább folytassa.

A pincék állagmegóvására
kiírt Leader pályázat benyújtá-
sának határideje 2013. június
17.-e. Fekete László reményei
szerint sikeresen pályáznak és
így már ebben az esztendõben
elkezdhetik az épületek tetõ-
szerkezetének megerõsítését.
Kikötés, hogy az érintett pin-
cék tulajdonosainak aktívan
részt kell vállalniuk a munkála-
tokban, például a külsõ és bel-
sõ sározás szakszerû elvégzé-
sében. Ebben a polgármester
segítséget is biztosít a tulajdo-
nosok számára egy Káváson
közfoglalkoztatott építõ mes-
ter személyében.

A jövõ esztendõben az Ybl
Miklós Építészeti Fõiskola hall-
gatói látogatnak Kávásra és se-
gítenek a boronapincék pitva-
rának rendberakásában. Ez
azért is fontos – folytatta a pol-
gármester – mivel a csapadék-
víz elvezetésében jelentõs sze-
repet játszanak az épületek
ezen részei.

Odonics Zsuppán Beáta

A
és a is-

meri a helyi viszonyokat és a
nehéz életkörülmények között
élõ emberek sorsát, ezért nincs
szándékában további adókkal
sújtani a polgárokat.

A képviselõ-testület már ta-
valy kidolgozott egy túlélési
tervet, aminek a lényege: hogy
tudnának eladósodás nélkül
mûködni, hogy mellette fej-
lesztésre is jusson?

– Szerencsére az önkor-
mányzatnak vannak tartalé-
kai, köszönhetõen az elõzõ
évek gazdaságos beruházá-
sainak és takarékos gazdálko-
dásának. A még el nem adott
házhelyek is jó fedezetet
jelentenek a nehéz idõben –
mondta polgár-
mester. – De nem várunk a
csodára és a válságra sem,

zalaboldogfai önkormány-
zat képviselõ-testület

Luter Péter

Gazdálkodó önkormányzat Zalaboldogfán

ezért addig is hasznosítjuk az
el nem adott házhelyeket. Már
tavaly is fölszántottuk és ku-
koricával bevetettük a házhe-

lyeket, s jelentõs pénzt taka-
rítottunk meg azzal, hogy a
területet nem kellett folyama-
tosan kaszálni, gaztalanítani.
Sajnos az aszályos nyár miatt
gyengére sikeredett a termés,
de még így is nyereséges lett a
befektetés. Amíg gyenge az
ingatlanvásárlási kedv, addig
továbbra is mezõgazdasági ter-
meléssel hasznosítjuk a terü-

letet. Az idén is bevetettük ku-
koricával a több mint egy
hektáros földet, reménykedve
a jó termésben, mivel sok
csapadék került a talajba télen
és tavasszal. A képviselõ-tes-
tületnek további terve van az
önkormányzati területek hasz-
nosításával. A kötelezõ földbe-
jelentések során nyilvánosság-
ra került több olyan önkor-
mányzati terület, amelyeket
helyi vagy idegen gazdák hasz-
nálnak. A haszonbérleti szer-
zõdések lejártak, vagy azok
egyáltalán nem is voltak. Ezért
úgy döntött a képviselõ-testü-
let, hogy a továbbiakban nem
hosszabbít haszonbérleti szer-
zõdést, az eddigi használóknak
felajánlja mindenkori piaci
áron megvételre. Amennyiben
nem fogadják el az ajánlatot,
úgy lehetõséget ad más gaz-
dáknak a megvásárlásra. Ha
nem sikerül értékesíteni, ak-
kor az önkormányzat veszi
használatba. A termelés remél-
hetõleg jövedelmez majd, és
ezzel is tudjuk a falu fejlõdését
segíteni.

Hasznosítják a területet…

Kávás értékei…

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A
közös mun-

kára hívta 2013. május 25-én a
gazdákat. Az ön-

kormányzat által biztosított 15m
kavics szétterítését kellett elvé-
gezni a hegyi utakon. A gazdák
mintegy huszonöten, három cso-
portban javították a közlekedési
lehetõségeket a hegyen.

A közeljövõben tovább
folytatják a hegyi mellékutak

Zalalövõi Borbarát Kör
Közhasznú Egyesület

csütörtökhegyi
3

A hegyi utak karbantartásaÁprilis 22-én, a Föld Napján
szemétszedést tartottak

. fõszer-
vezõ elmondta, hogy 3 – iskolá-
sok által felállított – csapattal
tisztították meg a települést és
annak környékét. A polgárõrsé-
get szintén segítségül hívták
annak érdekében, hogy a gyer-
mekek mellett legyen egy fel-
nõtt kísérõ is.

A korábbi években azt ta-
pasztalták, hogy elsõsorban a
hegyi utak és az elhagyott tele-
pülésrészekre viszik ki a hulla-
dékot a helyben és a környéken
élõk. Idén kellemes csalódást

Salom-
váron Salamon Zoltán

Kevesebb szemét
okozott a mintegy 30 gyerekbõl
és kísérõbõl álló csapatoknak,
hogy sokkal kevesebb szemetet
kellett felszedniük, mint egy év-
vel ezelõtt.

Salomváron évtizedes ha-
gyománya van annak, hogy a
Föld Napján megtisztítják a kör-
nyéket a hulladéktól. Salamon
Zoltán fõszervezõ hozzátette:
úgy tapasztalják, hogy a szeme-
telési szokások kedvezõ módon
alakultak. Ha látják azt, hogy a
gyerekekkel összegyûjtik mások
hulladékát, az visszatartó lehet
a felnõttek számára is.

Zs.B.

Hazánkban 2004 novembe-
réig mûködött a sorkatonai
szolgálat, már lassan tíz éve,
hogy szerzõdéses katonaként
lehet a hadseregbe lépni.

érettségi híján 2001-ben úgy
döntött, hogy a honvédség ke-
retein belül teljesíti
a középiskolai képzés záróvizs-
gáját. Az egy év letelte után is
maradt seregben és

jelentkezett a tiszthelyette-
si képzésre. 2002. júliusától

teljesít szolgálatot hivatásos
katonaként, ezalatt négy misz-
szióban vett részt.

– 2007 és 2008 elején két-
szer voltam a KFOR-ral Koszo-
vóban, aztán 2010-ben Szaraje-
vóba mentem ki, és most értem
haza az afganisztáni Kabulból.
Kíváncsi voltam milyen kint,
hogy bírom, de a döntés elõtt
természetesen motivált a pénz
is. Koszovóban a magyar tábor-
ból vittek bennünket különbö-
zõ szolgálati helyekre, ahol õr-
zõ-védõ feladatokat kellett ellát-
ni. Szarajevóban békefenntartó-
ként voltam kint, Kabulban a
repülõtéren ellenõriztük az ott
megfordulókat. Az utolsó kül-
detés volt a legkeményebb, de
eleve úgy mentem ki, hogy nem
lehet semmi baj. Itt külön fel-
hívták a figyelmünket az öngyil-
kos merénylõkre, de hála Isten-
nek semmi baj nem volt. Elõ-
ször lassan ment az idõ, de segí-

Zala-
háshágyon Sipos Krisztina

Szolnokon

Szentend-
rére

Ta-
tán

Rendet, fegyelmet, bajtársiasságot tanult
Krisztina negyedik missziójából tért haza
tettük egymást, és a végén már
annyi munka volt, hogy hamar
elteltek a napok. Kikapcsoló-
dásként néha sportoltunk és az
internet segítségével az ittho-
niakkal beszélgettünk – meséli
mosolyogva.

A család, ha szívszorítva is,
de mindig támogatja elképzelé-
seit, ami segített elviselni a
hosszas távollétet. A kintlétet
három hónapos fizikai és orvo-
si vizsgálat, felkészítés elõzte
meg. Kabulba szeptemberben
250 magyar utazott ki, mellet-
tük amerikaiak, franciák, por-
tugálok, lengyelek szolgáltak
még a két évszakos hidegben és
melegben. A katonaság rendre,
fegyelemre, bajtársiasságra ta-
nít, amire szüksége lenne a mai
fiatalságnak is. Adja magát a
kérdés, hogy hogyan lehet bol-
dogulni nõként egy férfiasnak
mondott „szakmában”?

– Tatán harcjármû parancs-
noki beosztásban dolgozom, de
rajtam kívül vannak más mun-
kakörben is nõk. Az elején meg
kellett mutatnom a fiúknak,
hogy én is ugyanazt meg tudom
csinálni, én is elbírok annyi
súlyt, mint õk. Évente van alkal-

massági, de mostanára már el-
fogadtak, segítõkészebbek let-
tek. A hétköznapokon kiképzé-
seket kapunk, feladatokat oszta-
nak ki, vagy a gyakorlótérre
megyünk. A honvédségnél nem
igazán lehet kitûzni távolabbi
célokat, napról napra változik
minden, de most május elsejé-
tõl fõtörzsõrmesterként szolgá-
lok tovább. Amikor bevonul-
tam, még érvényben volt a 25
év szolgálat utáni nyugdíj, de a
törvényváltozások miatt ma már

hatvanon túl kérdéses a jövõ –
teszi hozzá elgondolkozva Kriszta.

A zalaháshágyi hölgy köz-
ben húszas évei javarészét le-
tudva már a párjával való közös
jövõn is gondolkozik, de biztos
anyagi háttér megalapozásakor
újra szóba kerül, hogy kimen-
jen-e még egyszer külföldre…
Szeretne a családja közelében
lenni, segíteni õket, így itthon

vagy jöhet
szóba.
Gyõrszentiván Pápa

Pataki Balázs

„Úgy mentem ki, hogy nem lehet semmi baj”.

A szorgalmas salomváriak.

javításával a munkálatokat,
melyhez kérik a hegyi gaz-
dák segítségét. Pontos idõpont-
ról a hegyen kihelyezett pla-
kátokról tájékozódhatnak az
érintettek.

A munka után
pincéjénél közösen fo-

gyasztották el a helyben készült
finom vadpörköltet és termé-
szetesen megkóstolták a hegyi
borokat is.

Galambos
László



6 2013. májusZalalövõ és Környéke

Helyi termékek bemutató-
ját rendezték a

. A környezõ fal-
vakból hívtak többek között
sajtosokat, savanyúságot készí-
tõket, valamint szörpösöket a
falumúzeum hagyományos ren-
dezvényére.

A porták között az idén
helyet kaptak a kávási helyi
termelõk is. a te-
lepülés polgármestere is meg-
látogatta a finomságokat kí-
náló helyieket.

A falu akkor falu, ha nem-
csak megtartja a falusias jelle-
gét, de az is fontos, hogy a csa-
ládok által termelt zöldségek,
gyümölcsök és egyéb otthon
elõállított kész termékek is
megmaradjanak – fogalmazott
a polgármester. – Azt kell elsõ-
sorban górcsõ alá venni – tette
hozzá –, hogy miként lehet
minél több embert meggyõz-
ni, miszerint higgyenek ebben
a törekvésben. Az is fontos,
hogy higgyenek abban: az elsõ
lépések nem arról szólnak,
hogy a piac és a fogyasztó
azonnal nagy tételben rendel
tõlük termékeket, hiszen a
multikkal versenyezni jelen
állás szerint nagyon nehézkes,
még akkor is ha az ott kapható
áruk minõsége olykor megkér-

zalaegerszegi
skanzenben

Fekete László,

Kávásiak a skanzenben
dõjelezhetõ – fogalmazott Fe-
kete László. A helyi termékek
bevezetésének idõ kell, sok-
szor több évre is szükség van.

A kávási polgármester el-
mondta azt is: 2 évvel ezelõtt a
helyi képviselõ-testület tagjai-
val közösen elkezdtek egy
olyan meggyõzésen alapuló
kommunikációt a kávási csalá-
dokkal, melynek lényege mi-
nél több helyben élõ kezdjen
vállalkozásba – akár munka-
hely mellett –, aminek a pro-
duktuma a helyi termékek elõ-
állítására irányul. Ennek a fo-
lyamatnak az egyik eredmé-
nye, hogy a skanzenben tartott
bemutatóra már 3 kávási csa-
lád kínálhatta a saját kis gaz-
daságukban termelt ételeket,
italokat.

savanyú-
sággal, sûrített és szárított pa-
radicsommal, zöldség zölddel
érkezett a falumúzeumban
megtartott egész napos kiállí-
tásra és vásárra. Mint elmond-
ta: 2 éve foglalkozik a saját ter-
mékek elkészítésével és annak
árusításával. Nem tagadja, hogy
a polgármester hívó szavára
vágott bele a vállalkozásba. Ko-
rábban is ez volt a hobbija már
2 évtizede, de addig csak a
családja és az ismerõsei számá-

Fábián Jánosné

ra csinálta meg a finomságo-
kat. Amióta fõállása mellett
nagy tételben is készíti a saját
termékeit, azóta falunapokon,
bemutatókon és egyéb rendez-
vényeken népszerûsíti azokat.

há-
zi túrója és sajtja óriási nép-
szerûségnek örvendett. Immá-
ron 4 éve a fiával közösen
állítják elõ finomságokat. Az
általuk készített ételek semmi-
lyen mesterséges anyagot nem
tartalmaznak, csak tejjel dol-
goznak – hangsúlyozta. Véle-
ménye szerint a helyi termé-
kek az utóbbi 2-3 évben látha-
tóan egyre kelendõbbek a
fogyasztók körében, ezért fo-
lyamatos újításokat vezetnek
be. A kezdetek kezdetén még

Czömpölné Hári Anna

csupán natur sajtot állítottak
elõ, de ma már zöldségeset,
chiliset és zöldfûszereset is
készítenek.

gyönyörû, nagy szemû epret
kínált a látogatóknak. Elmond-
ta: saját családi vállalkozásuk
keretében 5 éve foglalkoznak
– fõállásban – eper, alma és
körte termesztésével. Tapaszta-
latai egybecsengnek Czömpöl-
né Hári Anna véleményével,
mely szerint egyre többen ke-
resik a helyi termékeket az em-
berek. A sikeren felbuzdulva
már most azt tervezik, hogy fo-
lyamatosan bõvítik a kínálatot.
Elsõ körben még több fajta
eperrel próbálkoznak a jövõben.

Tóthné Fekete Hajnalka

Odonics Zsuppán Beáta

A kávási helyi termékek készítõi (balról jobbra) Fábián
Jánosné, Tóthné Fekete Hajnalka és Czömpölné Hári Anna.

Bagod község Önkor-

mányzata Képviselõ-testülete

Bagodi

Napsugár Óvoda

pályázatot hirdet a
(8992 Ba-

god, Deák utca 4.) óvodave-
zetõi állásának betöltésére.

A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti jog-
viszony

Foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ

A vezetõi megbízás idõtar-
tama: a vezetõi megbízás hatá-
rozott idõre, 2013.08.16-tól
2018.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye: Zala
megye, 8992 Bagod, Deák
utca 4.

A beosztáshoz tartozó, il-
letve a vezetõi megbízással
járó lényeges feladatok:

Óvodavezetõi feladatok el-
látása a vonatkozó jogszabá-
lyok és a munkaköri leírás
alapján. (Különösen: az intéz-
ményben folyó pedagógiai-
szakmai munka irányítása, ter-
vezése, szervezése. Munkálta-
tói jogkör gyakorlása az in-

tézményben foglalkoztatottak
felett. Az intézmény gazdál-
kodási rendjének betartása, a
rendelkezésre álló költségve-
tés alapján az intézmény mû-
ködéséhez szükséges feltéte-
lek biztosítása.)

Illetmény és juttatások: Az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Fõiskola, fõiskolai szintû

óvodapedagógus végzettség
és szakképzettség, pedagógus
szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetõi szakkép-
zettség; vagyonnyilatkozat té-
teli eljárás lefolytatása; a Bago-
di Napsugár Óvodában óvo-
dapedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan idõre
teljes munkaidõre szóló alkal-
mazás, vagy a megbízással

egyidejûleg óvodapedagógus
munkakörben történõ, hatá-
rozatlan idõre teljes munka-
idõre szóló alkalmazás (négy
hónap próbaidõvel), amennyi-
ben a pályázó nem áll köz-
alkalmazotti jogviszonyban a
Bagodi Napsugár Óvodában;
büntetlen elõélet; magyar ál-
lampolgárságú, vagy a szabad
mozgás és tartózkodás jogával
rendelkezõ, illetve bevándo-
rolt vagy letelepedett sze-
mély; legalább öt év óvodape-
dagógus munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolások:

a pályázó szakmai életraj-
za; végzettséget, szakképzett-
séget és szakvizsgát igazoló
oklevél másolata; szakmai gya-
korlat igazolása; vezetési prog-
ram; a Bagodi Napsugár Óvo-
dában közalkalmazotti jogvi-
szonyban nem álló személy

esetén három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány;
a pályázó nyilatkozata, hogy a
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzá-
járul

A beosztás betölthetõségé-
nek idõpontja:

A beosztás legkorábban
2013. augusztus 16. napjától
tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának
határideje: 2013. június 30.

A pályázati kiírással kap-
csolatosan további informá-
ciót nyújt, a
06-92-560-008-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásá-
nak módja: postai úton, a pá-
lyázatnak a Bagod Község
Önkormányzata címére törté-
nõ megküldésével (8992 Ba-
god, Kossuth u. 13.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a beosz-
tás megnevezését: óvodave-
zetõ.

A pályázat elbírálásának
határideje: 2013. augusztus 10.

Mogyorósi József

Pályázati felhívás
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A
immár ha-

gyomány, hogy a
együttmû-

ködve minden évben író-olvasó
találkozót rendezünk. Ezúttal

íróval ismerkedhet-
tek meg tanulóink (képünkön).

A vendég elmondta, hogy
gyermekkorától író szeretett

bagodi Fekete István Ál-
talános Iskolában

Deák Ferenc
Megyei Könyvtárral

Víg Balázs

Író-olvasó találkozó a bagodi iskolában

volna lenni, más út nem is ér-
dekelte. Meggyõzõdése, hogy
nem kell különválasztani a
gyermek és felnõtt irodalmat.
A történetnek szólnia kell fel-
nõttnek, gyermeknek, melyet
mindenki a saját élettapaszta-
lata szerint élhet meg.

– Gyerekkoromban Csukás
István és Erich Kästner köny-

veiért rajongtam, késõbb Má-
rai Sándor és Milan Kundera
lettek a kedvenceim. Szinte a
semmibõl érkeztem a Móra
Kiadóhoz a Három bajusz gaz-
dát keres címû meseregényem
kéziratával, amely 2010-ben ki-
adásra került – mesélte a
vendég.

Vicces történetei népmesei
elemekkel tarkítottak, melyek
a fantáziavilágot összekapcsol-
ják a valós élethelyzetekkel.
Legújabb könyve, melyet be-
mutatott diákjainknak, A ret-
tegõ fogorvos a „Már tudok ol-
vasni” sorozatban jelent meg a
Móra Kiadó gondozásában
2012-ben.

Az író a nevetés erejével
oldja a fogorvossal szembeni
félelmet, feszültséget a gyere-
kekben, és önmaga is beszáll a
játékba. Így nem csak egy élet-
helyzet megoldásában segít,
hanem megmutatja a könyvek
varázserejét hallgatóságának.
Diákjaink mosollyal, jókedvvel
gyûjtött élményt, tudást kap-
tak a találkozón.

A
a tollaslab-

da sportnak nagy hagyománya
van, elsõsorban
tanár úrnak köszönhetõen, aki
minden évben az országos
diákolimpiáról is érmekkel tér

bagodi Fekete István Ál-
talános Iskolában

Käsz Ferenc

Fekete István tollaslabda kupa

haza diákjaival, így természe-
tes, hogy az iskolanapi prog-
ramhoz illeszkedve a Fekete
István Tollaslabda Kupa tava-
szi, zárófordulója a bagodi is-
kolában került megrendezésre.

A tornateremben egyszerre
4 pályán zajlottak a küzdel-
mek. Számítógépes program-
mal sorsolták az összekerülõ
párokat, majd kieséses, felme-
nõ rendszerben dõlt el, hogy
ki a legjobb. Az õszi és a tava-
szi forduló eredményei kerül-
nek összegzésre, majd ezek

alapján az érmek, illetve a
kupa kiosztása zárja a verseny-
sorozatot.

A kupát nemzetközinek ne-
vezhetjük, hiszen diá-
kok is részt vesznek rajta a

, bagodi versenyzõk mellett.
Az idén a Fekete István ku-

pát a bagodi nyer-
te el, de érmeket szerzett

, és
is a bagodi isko-

lából.
Gratulálunk nekik!

lendvai
pá-

pai, pécsi, zalakomári, seges-
di

Ekker József
Kiss

Réka Erdélyi István Vojto-
vicz Máté

A díjazottak…

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

TIBOROS
Tibor mindig rendkívül

elfoglalt. A sok feladat és a
határidõ minden idejét fel-
emészti. Beköltözése óta az
otthonában alig változott va-
lami. Nem is csoda, hiszen
alig volt otthon. Teltek az
évek. Múlt év végén megbe-
tegedett. Otthon kellett ma-
radnia. Így volt elég ideje
elgondolkodni arról, hogy
mi a fontos. Eszébe jutott,
hogy a beköltözése után
mennyi mindenen akart vál-
toztatni. Azonban ezekbõl
nem lett semmi. Mindig
közbejött valami nagyon
fontos…

– Ez így nem mehet to-
vább! Ha most meggyógyu-
lok, magamra fogok több
idõt szánni! Az otthonom
lesz a legfontosabb – hatá-
rozta el Tibor.

Januárban a tettek me-
zejére lépett. Berohant egy
lakberendezési áruházba,
vett pár dolgot. Otthon már
nem volt elégedett az ered-
ménnyel. Õ ennél többre
vágyott. Tibor is, mint min-
den igényes ügyfél, csak azt
tudta, hogy min szeretne
változtatni, de azt, hogy ezt
miképpen lehet megvalósí-
tani, már nem. Nem akart
csak trendi lenni, Tibor egy
Tiboros otthont akart magá-
nak, ami tükrözi az egyé-
niségét. Ezért kénytelen
volt beismerni, segítségre
van szüksége. Olyan céget
keresett, amely nem csak
tervez, de gyárt is. Ezért ta-
lálkoztunk.

3D-s látványterveken mu-
tattuk meg, hogy milyen
lesz az otthona. Így minden
részletet át tudtunk beszél-
ni a gyártás és beszerelés
elõtt. Amikor elkészültünk,
hívtam Tibort.

– Elégedett vagy? – kér-
deztem.

– Igen, ilyet akartam!
Igazi Tiboros!

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:
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Május 12-én, vasárnap dél-
után 4 órakor került sor a

kultúrházban
az községi ünnep-
ségre, melyet kéthetes próbai-
dõszak elõzött meg. Elõször

polgármester
üdvözölte a közönséget: kö-
szönetet mondott a mûsorban
szereplõ helyi és

gyermekeknek és
fõszervezõnek (a

kép jobb szélén), majd remé-
nyét fejezte ki, hogy a rendez-
vényt jövõre is meg tartják.

A szereplõk édesanyákról
és nagymamákról szóló verse-
ket mondtak; elhangzottak is-

ha-
gyárosböröndi

Anyák napi

Zsigray József

óvodás is-
kolás Tom-
pa Ágnes

Anyám, fényes nap...

mert dalok is. (Ezen évnek reg-
gelén, Mit is adjunk ma tené-
ked, édesanyám, Én kicsike
vagyok). Hegedûn közremûkö-
dött .

A legnagyobb sikert a közö-
sen elmondott Hányszor meg-
fogadtam, jó leszek! kezdetû
szöveg aratta. Végül elhangzott
a köszöntés (Legyen életed
hosszú, boldog, fogadd el e ki-
csiny csokrot!) és a gyermekek
átadták a nézõtéren helyet fog-
laló anyukáknak és nagyma-
máknak a piros szívet ábrázoló
üdvözlõlapot és a pohárba ül-
tetett virágmagvakat.

Horváth Péter

Ács László

A helyi gyermekek is mûsort adtak.

Salomváron a korábbi
években nem volt hagyománya
a gyermeknapi rendezvény
megszervezésének. Helyben
azonban van egy kisebb kö-
zösség, amely rendszeresen
szervez kulturális programo-
kat számukra. Ilyenkor rend-
szerint a gyermekeket kérik
meg arra, hogy készüljenek fel
különféle mûsorokkal, bemu-
tatókkal. Mivel minden felké-
résnek eleget tettek és alkal-
mazkodtak a felnõttek igényei-
hez, ezért született meg a dön-
tés, hogy az idén elsõ alka-
lommal a településen meg-
ajándékozzák õket egy jó han-

Fontosnak tartják a fiatalokat Salomváron

gulatú gyermeknappal, mint-
egy megköszönve a folyamatos
helytállásukat – avatott be az
elõzményekbe

helyi pedagógus, a gyer-
meknapot szervezõ csapat
egyik tagja.

A programok elsõ része-
ként a helyi focipályára ön-
szervezõdõ csapatokban ér-
keztek a gyermekek az óvodás
korútól egészen a középiskolás
korú tinédzserekig. A fiúk kis-
pályás focimérkõzésen mérték
össze tudásukat. Valamennyi
résztvevõ élvezte a meccsekkel
párhuzamosan zajló sorver-
seny jellegû ügyességi játéko-

Kungli József-
né

kat. A felsõ tagozatosoknak
egy rendhagyó szellemi totót
állítottak össze a szervezõk. A
kérdések között elsõsorban a
helyi és a vidéki élettel kap-
csolatban kellett megadniuk a
helyes válaszokat. A fiatalok a
totó kitöltésnél igénybe vehet-
ték a gyermekeket kísérõ szü-
lõk tudását is – tájékoztatott
Kungli Józsefné.

A résztvevõ lurkók köré-
ben óriási népszerûségnek ör-
vendett a

által
rendelkezésükre bocsátott, a
focipályán felálított fajátékok
kipróbálása. Ezek között volt
például 4 személyes vesszõko-
saras hinta, csigatologató –
ami leginkább egy 4 személyes
sítalpra hasonlít és egyensú-
lyozó, mozgás összehangoló
funkciója van –, valamint a kü-
lönféle fa ügyességi játékokat
is sok gyermek örömmel pró-
bálta ki.

Az elsõ alkalommal megtar-
tott salomvári gyermeknap zá-
rásaként – az idõjárási körül-
mények miatt – a helyi kultúr-
házban folytatódott a prog-

Katica Fejlesztõ
Közhasznú Alapítvány

ram. Egy interaktív – a kísérõ
szülõket is megmozgató – ze-
nés mûsoron vettek részt a
gyerekek, melyet a Harisnyás
Pippik adtak elõ.

Természetesen a progra-
mok mellett számos szülõi,
nagyszülõi felajánlás érkezett,
melynek köszönhetõen pala-
csintával, pogácsával és üdítõ-
vel vendégelhették meg azt a
több, mint 40 gyermeket, akik
ellátogattak a gyermeknap
programjaira.

Kungli Józsefné fontosnak
tartotta megemlíteni, hogy

és
valamint az önkor-

mányzat támogatása nélkül
nem jöhetett volna létre a sa-
lomvári gyermeknap.

A programok során megfo-
galmazódott az is, hogy a hely-
ben élõ felnõtt lakosság rend-
kívül fontosnak tartja a jövõ
generációjának támogatását és
reményeik szerint a jövõben
közülük minél többen Salom-
váron találják meg a számí-
tásukat.

Horvátné Havranek Tímea,
Horváth Mária Wolfné M.
B. Adrienn,

Odonics Zsuppán Beáta

CZOTTER IRODATECHNIKA

Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,

kellékanyagok értékesítése
és szervize.

Másológépek bérelhetõk.

Megtelt a nagyterem gyermekekkel.
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Az tett februári
túra után a

tagjai
már tudták: hamarosan vissza-
térnek erre a tájegységre, ami
harmóniájával, végtelen nyu-
galmával magával ragadja a lá-
togatókat.

Nem is kellett sokat várni,
hiszen kiváló lehetõséget biz-
tosított erre 2013. május 19-én
az Õrségi Nemzeti Park meg-
szervezésében meghirdetett Pün-
kösdölõ ünnepség

. Gyors toborzás vet-
te kezdetét, eredményeként
lelkes kis csapat (képünkön)
indult útnak Szalafõre, a tele-
pülésre, ahol szelíd, hívogató
dombok; tágas, virágzó mezõk;
vadregényes, mégis oly csábító
erdõk várják az erre járókat.

Fõ helyszín a 19. század
elsõ felében épült mûemlék
együttes volt, ami ízelítõt adott
a „szeres” település hangulatá-
ból és korhû, eredeti funkció-
jának megfelelõ berendezésé-
vel egy kis betekintést enge-
dett nekünk a múltba.

Õrségben
Zalacsébi Termé-

szetjáró és Fotós Klub

Szalafõ-Pi-
tyerszeren

Pünkösdölõ Szalafõn
Helyi termékek vására (pl.

tökmagolaj, sajt), muzsikaszó
és finom ételek várták a fel-
nõtteket, de a gyerekekrõl sem
feledkeztek meg a szervezõk:
kézmûves, hagyományõrzõ ját-
szóházak vártak rájuk, ahol ki-
próbálhatták a csipkeverést,
gyertyaöntést, párta és nádsíp
készítést és akár az íjászatot is.

Természetesen nem marad-
hatott el a túra sem, ami ugyan
távban lényegesen kevesebb
volt a számunkra megszokott-
nál, de a szakvezetés kárpó-
tolta ezt.

A fõ terv, hogy bejárjuk,
kicsit megismerjük Szalafõt:
sikerült.

Ugyanakkor biztos vagyok
benne, bõven tartogat még
számunkra érdekes látnivaló-
kat ez a vidék, így talán mon-
danom sem kell, a jövõben is
azon leszünk, hogy ezeket lé-
pésrõl-lépésre felfedezzük. Aki
hasonlóan gondolja, kedvet
érez és ideje is engedi, ne
várjon: tartson velünk!

Rajnai Barbara

Megtartotta éves közgyûlé-
sét a

. el-
nök, valamint
ügyvezetõ igazgató sajtótájé-
koztató keretében ismertet-
te az elmúlt év eredményeit és
a 2013-as év legfontosabb te-
endõit.

A sajtótájékoztatón elhang-
zott, hogy pénzügyileg és
programok, képzések tekinte-
tében is eredményesnek ítél-

TIT Öveges József Isme-
retterjesztõ és Szakképzõ
Egyesület Bánfalvi Péter

Rózsás Csaba

hetõ a 2012-es év a TIT szá-
mára. Bánfalvi Péter kiemelte,
hogy az elmúlt esztendõben a
bevételi forrásaik meghaladták
a kiadásaikat. A pénzügyi sta-
bilitás érintette az ismeretter-
jesztõ programok, valamint a
szakképzési feladatok sikeres
megvalósítását is. Az elnök
fontosnak tartotta elmondani,
hogy az egyesület továbbra is
ragaszkodik a hagyományos,
személyes találkozáson alapuló
ismeretterjesztõ fórumokhoz.

Rózsás Csaba rövid statisz-
tikai összefoglalójában elmond-
ta: a 2012-es esztendõben 292
elõadást tartottak, melyek je-
lentõs tömegeket vonzottak,
pontosan 10.593-an vettek
részt azokon.

A felnõttképzés tekinteté-
ben ugyancsak eredményes-
nek mondható a múlt év, hi-
szen a szervezett tanfolyamo-
kon összesen 1093-an vettek
részt, 479 fõ szerzett OKJ-s
szakképesítést és közülük ko-
rábban mintegy 100-an mun-
kanélküliek voltak – tette hoz-
zá az ügyvezetõ igazgató.

Az idei évben jubilál a TIT
Öveges József Ismeretterjesztõ
és Szakképzõ Egyesület, ugyan-

is pontosan 60 évvel ezelõtt
alakult a szervezet 272 taggal
– hangzott el a sajtótájékoz-
tatón. A jubileumi esztendõben
3x60 (60 év, 60 helyszín, 60
elõadás) címmel nagyszabású
programsorozatot is indítanak,
amely november 29-én isme-
retterjesztõ nappal, és ünnepi
elnökségi üléssel zárul, amely-
re nagy tisztelettel várják az ér-
deklõdõket. Másik fontos lé-
pésként az egyesület folytatja
idén a TIP (TIT Ismeretter-
jesztõ és információs Pont há-
lózat kiépítését), ami jelenleg 5
helyen mûködik, de a tervek sze-
rint az év végére már 20 hely-
színen lehet elérni a TIP-eket.

Odonics Zsuppán Beáta

60 év az ismeretterjesztés jegyében

Bánfalvi Péter tartott tájékoztatót. Mellette Rózsás Csaba.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu



Családi Napközink felvételt hirdet
a 2013/14-as évre!

Elérhetõség: Napfény Családi Napközi,
8999 Zalalövõ Széchenyi u. 4.

Telefon: 30/387-38-54
napfeny@zalalovo.hu

A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete Zalalövõi
Csoportja értesíti tagjait, hogy a következõ

összejövetel idõpontja és helyszíne:

Belsõ Jánosné Marica csoportvezetõ
Telefon: 92 / 371 601
Mobil: 20 / 967 8599

2013. június 28. 14 óra
Salla Mûvelõdési Központ

8999 Zalalövõ, Szabadság tér 2.
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Zalaszentgyörgy

Marosszentgyörgy

Marosvásárhely

Oromhegyes
Magyarkanizsától

2 telepü-
léssel ápol testvértelepülési
kapcsolatot évek óta. Az egyik
az erdélyi ,
amely mintegy 10 ezer lelkes
nagyközség
mellett. A másik pedig a vajda-
sági , ami 1600 fõs
település nem
messze. Az elõbbivel 14 éves, az
utóbbival 4 éves a kapcsolat.

Szoros együttmûködés a testvértelepülésekkel

Kovács Dezsõ, Zalaszent-
györgy polgármestere lapunkat
arról tájékoztatta, hogy a test-
vértelepülési kapcsolatokat az
érintett önkormányzatok és
azok képviselõ-testületei hozták
létre.

A kapcsolatok intenzitását
jól mutatja, hogy minden esz-
tendõben egy-egy kulturális cso-
port, valamint az önkormányzat

képviselõ-testülete látogat el a
határon túli testvértelepülések-
re és õk szintén ebben a fel-
állásban érkeznek Zalaszent-
györgyre rendszeresen – fogal-
mazott Kovács Dezsõ.

Az önkormányzati kapcsola-
tok megléte mellett jellemzõ
ma már mindkét testvértele-
pülési együttmûködésre, hogy
családi és baráti viszonyok is
kialakultak a folyamatos látoga-
tás kapcsán.

Marosszentgyörggyel elsõ-
sorban kulturális, mûvészeti és
hagyományõrzõ területen ered-
ményes a kapcsolat – mondta a
polgármester. – Remek az együtt-
mûködés például a települések
óvodái között, de a mûvészeti
téren is nagyon aktívnak mutat-
koznak az érintettek. A maros-
szentgyörgyi festõmûvészek tár-
latát már Zalaszentgyörgyön is
megismerhette a közönség. A
kórusok közötti kapcsolat szin-
tén sikeresnek mondható, pél-
dául a zalaszentgyörgyi

kapcsán. A legfris-
sebb terület, ami szintén aktív-
nak és sikeresnek nevezhetõ, az
a néptáncegyüttesek kölcsönös

Öröm-
zene Kórus

bemutatkozása – tette hozzá a
polgármester.

A legutóbbi Szent György
napon Marosszentgyörgyön a
zalaszengyörgyi néptáncosok
léptek fel. Elõadásaikat minden
alkalommal vastaps kísérte.

Kovács Dezsõ, Zalaszent-
györgy polgármestere külön
köszönetet mondott a

azért, hogy tá-
mogatta a legutóbbi erdélyi lá-
togatásukat, melyhez az alapít-
ványon kívül a néptáncegyüttes
tagjai is hozzájárultak.

Az oromhegyesi kapcsolat
esetében kulturális, mûvészeti
és sport tevékenységek adják a
fõ támpontokat. A

és a Buday Alapítvány
intenzíven közremûködik ezek-
ben a programokban – hangsú-
lyozta Zalaszentgyörgy polgár-
mestere.

A sport terén labdarúgás-
ban talált egymásra a vajdasági
testvértelepülés és Zalaszent-
györgy. Nemrégiben egy öreg-
fiúk meccsre utazott delegáció
Zalaszentgyörgyrõl a Vajdaságba.

Kovács Dezsõ tájékoztatott
arról is, hogy a marosszent-
györgyi testvértelepülési kap-
csolat 10 éves jubileumán em-
lékfát ültettek a településen a
Harangláb melletti parkban.
Marosszentgyörgyön pedig a
Szent György park létrehozását
segítették azzal, hogy dísznövé-
nyeket ajánlottak fel a nagy-
község parkjának létrehozásához.

Oromhegyes önkormányza-
tával közösen már nyertek
uniós pályázatot is, melynek tar-
talma az oromhegyesi progra-
mok szervezése és kiadvány ké-
szítése volt. A pályázat magyar-
országi résztvevõje Zalaszent-
györgy önkormányzata volt –
tájékoztatott Kovács Dezsõ.

A polgármester szerint ez
egy újabb terület, amely nyo-
mán még szorosabbra fûzhetik
majd a kapcsolataikat a testvér-
településekkel és nem titkolt
céljuk ezzel támogatni a hatá-
ron túli magyarságot.

Buday
Alapítványnak

Gyertyafény
Kórus

Odonics Zsuppán Beáta

Az oromhegyesi falunapon készült a felvétel az öregfiúk-torna résztvevõirõl.

Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

Zalalövõ, Széchenyi u. 6.; tel.: 30/621-31-45; email: salla-comp@zalalovo.hu

www.zalalovo.hu/salla-comp

Telefonos hibabejelentés, információ:
minden hétköznap 16-20 óráig: 30/621-31-45

Nyitva tartás:

Szerda

Péntek

Szombat

16-18-ig

16-19-ig

8-13-ig

Minõség – – Meggyõzõ ár!Megbízhatóság

Notebook szervizpont!

www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp

Új és használt számítógépek széles választéka!
Számítógép összeállítása alkatrészekbõl, bõvítése – az Ön igénye szerint!

Notebook számítógépek
javítása!

Eredeti és utángyártott patronok
és tonerek!

Tintapatronok töltése!

Digitális fotókidolgozás! Akkumulátorok informatikai
eszközökhöz, szerszámokhoz

Használt márkás számítógépek széles választéka, 15.000 Ft-tól! Kétmagos használt számítógépek 30.000 Ft-tól

Ajánlott konfiguráció:

www.bestbyte.hu

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Packard Bell, Samsung!

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!

www.bestbyte.hu/fotoszolgalat

Gigabyte P8B75-D2V alaplap, Intel G860 3 GHz CPU,
4 GB DDR3 Ram, 500 Gb HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház

Gigabyte P8B75-M alaplap, Intel Core i3-3220 3.3 GHz CPU,
4 GB 1600Mhz DDR3 Ram, 500 Gb HDD, LG DVD-RW, 420 W Ház,

HD7770 1 GB DDR5 VGA

66.900 Ft

119.990 Ft

Pl.: ASUS X501A-XX235D 15,6"/Intel Pentium B980
2,4GHz/2GB/320GB/fekete notebook

LENOVO G580 59-366674 15,6"/Intel Core i5-3230M
3,2GHz/4GB/500GB/DVD író notebook

LENOVO G580 59-366693 15,6"/Intel Core i3-2348M
2,3GHz/4GB/1000GB/G610 1GB/DVD író notebook

908V 9,7" Wi-Fi 8GB tabletMyAudio

99.990 Ft

129.990 Ft

144.990 Ft
39.990 Ft
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Tábortüzet gyújtottak a
futballpályán. Dél-

utántól lángossütés illatával
volt tele a késõbbi tûzgyújtás
helyszíne. A által
készített finomságok népsze-
rûek voltak a gyermekek és az
idõsebbek körében egyaránt –
mondta el
a tábortûz-gyújtás fõ szervezõ-
je, aki egyben a helyi polgár-
õrség vezetõje is.

birkapör-
költje is kelendõ volt a részt-
vevõk számára. Az alapanya-
got, azaz a birkát
ajánlotta fel.

A tábortûz meggyújtása
után a résztvevõk szalonnát,
kolbászt sütöttek és zene mel-

salomvári

Viziné Márta

Salamon Zoltánné,

Salamon Zoltán

Molnár Tibor

Tábortüzet gyújtottak

lett egy éjszakán át beszélget-
tek. Az idei tábortûz-gyújtáson
csaknem százan voltak – tájé-
koztatott Salamon Zoltánné.

A rendezvénynek nagy ha-
gyománya van a faluban, de
korábban a Zsup-hegyen tar-
tották. Két évvel ezelõtt hatá-
roztak úgy, hogy a település
focipályájára viszik át, ugyanis
a hegyet nehezen tudták meg-
közelíteni az idõjárás viszon-
tagságai miatt. Ezért döntöttek
a futballpálya mellett, amit
biztonságosabbnak és a gyere-
kek számára szabadabb moz-
gást biztosító helynek tartanak
a szervezõk és a résztvevõk
egyaránt.

Zs.B.

A májusfa állítás a tavasz, a
természet megújhodásának
szimbóluma, a népszokásról
már a XV. századtól kezdve
vannak írásos magyarországi
adatok. Ezt a hagyományt szor-
galmasan ápolják

is, ahol április 30-án
délután a kultúrház udvarán
állították fel a helyi erdõbir-
tokosság által felajánlott, 15 m
magas fenyõt, melynek hely-
színre szállításáról

és
gondoskodott, a gödör kiá-
sását és a fa felállítását pedig

és vál-
lalta (képünkön).

A vacsorának való vadhúst
helyi vállalkozó,

a szomjoltó italt
polgármester és
ajánlotta fel. Mialatt az ifjúsági
klub tagjai és a gyermekek sza-
lagokkal díszítették a fát, a kö-
zelben lakó zené-
vel szórakoztatta a résztvevõ-

Hagyárosbö-
röndön

Simon Ist-
ván, Horváth Roland, Brunf-
licker László Simon László

Horváth Pici Sándor, Rózsás
Zoltán Mihály László

Molnár Imre
Zsigray József
Borsfai János

Rózsás Tibor

Virágos május
ket, a szabadtéri kondérban
rotyogó, vadpörköltbõl és
krumpliból álló étel minõségét
pedig és

garantálták.
A fa felállítását kíváncsi te-

kintetek kísérték, mire ez sike-
rült, a vacsora is elkészült,
amit a felállított, szétnyitható
lábú asztaloknál fogyasztott el
a szépszámú vendégsereg. A
rendezvényen , a
helyi Fém-Szer-Gép tulajdono-
sa is részt vett, aki már nagyon
régóta szervezte a községben a
májusfa állítást: ezúttal egy
pohár vörösbor kíséretében
jelképesen felszólította a részt-
vevõket, hogy a szép szokást
ezután is folytassák.

Szeretnénk köszönetet mon-
dani mindenkinek, aki vala-
milyen módon hozzájárult ah-
hoz, hogy egy tüzet jelzõ, de
szerencsére vaklármának bizo-
nyult telefonhívás ellenére is
ezen a napon újra jól érez-
hettük magunkat!

Brunflicker Lászlóék
Czigányné Ildi

Farkas Ernõ

Ács László - Simon István

Tisztelt Megrendelõim!
Ezúton ajánlom fel bármely hazai

és külföldi úti célra

Az ülések karfás, dönthetõ,
szélesíthetõ, magas támlás kivitelûek,

hosszabb távon is kényelmesek.

19 személyes, légkondicionált
Volkswagen LT kisbuszomat.

ÁRAJÁNLATOM: 180 Ft + ÁFA / KM
(50 km alatti futásteljesítmény esetén 5.000 Ft+ÁFA/óra)
Megtisztelõ érdeklõdésük esetén elérhetõ vagyok a

Tisztelettel:

•
•
•

nauratyill@gmail.com e-mail címen
+36-30/ 97 98 999-es telefonszámon
92/ 327 777-es üzenetrögzítõs faxon.

Nauratyill József

Fotó: Kozák BeátaFotó: Kozák Beáta
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Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI
LAST MINUTE:

VÁROSLÁTOGATÁSOK, ÜDÜLÉS:

Keresse további ajánlatainkat, illetve egynapos
programjainkat is.

TOSZKÁN varázslat Firenzével fûszerezve

BAJORORSZÁG másképpen

PALÓCORSZÁG látnivalói (SZÉP kártya)

SVÁJC gazdagon

LONDON és a királyi rezidenciák

Észak-Erdély és a moldvai kolostorok

Zakopane-Krakkó-Auswitz

Debreceni Virágkarnevál (SZÉP kártya)

Közép-Olaszország: tengerparti pihenés kirándulásokkal

Velence és szigetei

www.zalavolan.hu/utazási_iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Részletes információért keresse a Zala Volán Utazási
Irodákat:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716

Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061

Jún. 29. - Júl. 3. 73.350 Ft/fõ

Júl. 19-22. 53.900 Ft/fõ

Júl. 19-21. 28.400 Ft/fõ

Júl. 30. - Aug. 4. 113.900 Ft/fõ

Aug. 5-11. 123.500 Ft/fõ

Aug. 6-11. 66.400 Ft/fõ

Aug. 1-4. 49.900 Ft/fõ

Aug. 18-20. 28.900 Ft/fõ

Aug. 24-29. 101.900 Ft/fõ

Szept. 6-8. 43.500 Ft/fõ

Kinga Szépségszalon!

Bejelentkezés: Tamás Kinga Csilla, Bagod • 06-30/507-2970
Várok mindenkit szeretettel!

Facebook: Kinga Loreal Szépségszalon

•

•
•
•
•
•
•
•

Manikûr-pedikûr! Új típusú gombaölõ építõ zselé
körömkorrekciókhoz, körömpótláshoz lábon és kézen.
Modern hajvágás és hajfestés (Loreal)

Kozmetika! Gyantázás! Smink!
Körömerõsítés zselével!
Álló szolárium!
Fogékszer felhelyezése!
Füllyukasztás

Szempilla hosszabbítás és dúsítás!

Felnõtt belépõ*: 1 800 Ft
Gyermek belépõ : 1 500 Ft(3-14 éves korig)

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban,

ahol szabadtéri és fedett
az Európában egyedülálló

valamint kínál felüdülést és
kikapcsolódást minden korosztálynak!

élmény-, úszó-, gyógy-, és gyermekmedencék,

játszótér, sportpálya, Szent György Energiapark

8 hektár parkosított zöldterület

A csúszdás élménymedence június 1-tõl nyitva!

(* Nem tartalmazza a hidromasszázs medence használatát.)

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-770

Kombinált belépõ : 2 500 Ft(minden medence + szaunavilág)

Pénzvisszatérítés minden vásárlás utánH-Kontakt Group Kft.
Horváth József

Tel.: 06-30-9373-789 • Web: www.cashbank.hu

Lakás: 8996 Zalacséb, Kossuth Lajos u. 18.
Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3 (Göcsej Üzletház 1. emelet)

Hitel, Biztosítás, Ingatlan
•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

Személyi kölcsönök, jelzáloghitelek már nettó 65 000 Ft/hó jövedelemtõl. Passzív BAR,
készpénzes fizetés, meglevõ hitel nem akadály. 75 éves életkorig, rokkantnyugdíjasnak is!

akár 40%-al jelzálog hitelének törlesztõ részletét,
vagy futamidejét kiváltó hitelünkkel.
Nem sikerült eladni? ,
ráadásul megspóroljuk Önnek a drága ingatlanközvetítõi jutalékot!
Ingatlan értékbecslés. Lakás takarékpénztári szerzõdések

Versenyeztesse meg Ön a biztosítókat!

Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól, Kötelezõ gépjármû biztosítások, Casco
Élet és balesetbiztosítások, Munkanélküliség biztosítás, Sportbiztosítás, Utasbiztosítás
Vállalkozói biztosítások, Növény, állat és õstermelõi biztosítások

nem nálunk kötött szerzõdésekre is!
Lyoness Pont: utalványértékesítés, tanácsadás

Csökkentse
Adósságrendezõ hitelek!

Eladó ingatlanát 60 ingatlanos weblapra töltjük fel

14 biztosítótársaság képviselete egy helyen!
Biztosítását weboldalunkon is megkötheti. Díjmentes teljes körû ügyintézés!

Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása biztosítóváltás nélkül is!
Kárügyintézés,

Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001

Jelentkezés és regisztráció:

TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Tel/Fax: 92/ 510-159, Mobil: 30/588 1069, 30/ 477 6070,

E-mail: titzala@t-online.hu • Honlap: www.titzala.hu

tanfolyamokat indít és szervez
a megye városaiban.

Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,

Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ

Tûzvédelmi szakvizsgát

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és
Szakképzõ Egyesület

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás


